BR.0022.42.2019
PROTOKÓŁ Nr 47/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 05 grudnia 2019r.
Obecni:
1. Rafał Litke – Przewodniczący Zarządu
2. Waldemar Górczyński – Wicestarosta
3. Klaudia Kolanowska-Sroka - Członek
4. Daniel Kozubowski - Członek
5. Jarosław Łożyński - Członek
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Uczestniczyli:
1. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz Powiatu
2. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik Powiatu
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umów, aneksów do umów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Międzychodzkiego we
wspólnotach mieszkaniowych.
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu zaplanowaną na dzień 19 grudnia 2019r.
5. Zatwierdzenie wyniku konkursu na „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od dnia 01 stycznia 2020r.
do dnia 31 grudnia 2020r.” – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie pism i wniosków.
7. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 46/2019 z dnia 28 listopada 2019r.
Ad.2.
Zarząd:
1/ upoważnił starostę oraz wicestarostę do podpisania umowy z firmą Inwestor Konin Pracownia
Projektowa w Koninie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg
powiatowych nr:
- 1718P Międzychód-Stare Gorzycko -dr. nr 24 na dł. około 1,3km,
- 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie, na dł. około 690m,
- 1727P Łowyń – gr. województwa wielkopolskiego (Świechocin) na dł. około 2,4km,
łącznie za wynagrodzeniem brutto 212.790,00zł w terminie do 14.08.2020r., po wniesieniu przez
Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2/ podpisał:
a/ umowę z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z/s w Poznaniu na przedłużenie
gwarancji na programy SIGID na 2020r., za wynagrodzeniem brutto 3.210,16zł.
b/ porozumienie z Powiatem Szamotulskim w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu
i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w pieczy zastępczej – POW „Sychem”
w Szamotułach, w okresie od 02.12.2019r. do 31.12.2019r., za odpłatnością 3.994,14zł, a następnie
od 01.01.2020r. w kwocie 4.127,28zł.,
c/ umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu,
w związku z zawartym porozumieniem z dnia 24.10.2019r. w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na obszarze Powiatu Międzychodzkiego w 2020 roku,
d/ aneks nr 1 do porozumienia z Gminą Sieraków z dnia 13.10.2016r. na udostępnienie lokalu na potrzeby
nieodpłatnej pomocy prawnej – zmiana lokalizacji punktu (przeniesienie z OPS w Sierakowie do siedziby
Urzędu Gminy) od 01 stycznia 2020r.

W miejscu tym, Zarząd przyjął informację o liczbie udzielonych porad prawnych w latach 20172019 i za okres dziesięciu miesięcy bieżącego roku.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 47/69/2019 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu
Powiatu Międzychodzkiego we wspólnotach mieszkaniowych – załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4.
Pani Sekretarz przedstawiła proponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień
19 grudnia 2019r., w ramach którego Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawie:
a) wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
b) ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest
Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
c) przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej,
d) powierzenia zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych
w 2020 r.,
e) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd przyjął ustną
informację p. Skarbnik o planowanych zmianach do budżetu.
Projekt porządku obrad oraz projekty uchwał stanowią załącznik od nr 3 do nr 8 do protokołu.
Ad.5.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 47/70/2019 w sprawie wybory oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na terenie powiatu
międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od
dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.” – załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.6.
Zarząd odnosząc się do kwestii bieżącego utrzymania dróg w roku 2020 w gminie Międzychód, postanowił
o przeprowadzeniu procedury przetargowej na niniejsze zadanie.
Następnie Zarząd rozpatrzył pisma i wnioski:
1/ PCPR w Międzychodzie – informacja w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca w roku 2020 w domach pomocy społecznej.
DPS Łężeczki - 4.153,00zł.
DPS Piłka Zamyślin - 4.020,00zł.
Powyższą informację Zarząd przyjął do wiadomości.
2/ SP ZOZ w Międzychodzie – wnioski o przekazanie na konto Szpitala dotacji zgodnie z zawartymi
umowami nr:
- 112/X/2019 z dnia 31.10.2019r. w kwocie 50tys.zł,
- 113/XI/2019 z dnia 07.11.2019r. w kwocie 10tys.zł.
Powyższe wnioski Zarząd rozpatrzył pozytywnie.
Ad.7.
W ramach wolnych głosów i wniosków głos zabrali:
1/ członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka:
- poprosiła o interwencję do Gminy w sprawie oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II w Międzychodzie –
o czasowe wyregulowanie lamp (rodzice dowożący dzieci do przedszkola skarżą się, że jest ciemno),
- zgłosiła potrzebę zabezpieczenia i naprawy przepustu w m. Jabłonowo nieopodal posesji
p. Szychowiaka.

ponowiła swój postulat w sprawie uporządkowania poboczy drogi do Orla Wielkiego – wykarczowanie
zakrzaczenia.
2/ członek Zarządu Jarosław Łożyński ponowił swoją prośbę o interwencję do WZDW o zamontowanie
barier energochłonnych na łuki drogi nr 182 – jadąc od strony Międzychodu, prawa strona, pomiędzy
Kolnem a przepustem,
3/ Wicestarosta Waldemar Górczyński:
- poinformował o zlustrowaniu nieruchomości na ul. Okręg Międzychodzki 3 w Sierakowie, której
najemczyni jest p. Maria Testka i wskazał na konieczność kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej
w budynku mieszkalnym,
- zaproponował przedłużenie umowy na stacjonowanie foto budki w budynku Starostwa na zmienionych
warunkach,
- poinformował o działaniach i współpracy Starostwa z innymi podmiotami, służbami w sprawie
afrykańskiego pomoru świń.
-

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Zarządu
Rafał Litke

Iwona Juszczyk

Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Górczyński
2. Klaudia Kolanowska-Sroka
3. Jarosław Łożyński

